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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ. 5/22.3.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.
Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ
παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων
ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/
Α
1
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8
9
10
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13

Επίθετο

Όνομα

Ζαγγίλας
Γκλάβας
Βορδός
Χλιούμης
Λιόντας
Σαράντη
Ζούνη
Λακρός
Σοφοτάσιος
Βουλγαράκης
Κοντογιώργης
Δήμητσας
Μπογδάνος

Δημήτριος
Γεώργιος
Χρήστος
Ανδρέας
Γεώργιος
Μαρία
Στέλλα
Αλέξανδρος
Χρήστος
Χρυσόστομος
Δημήτριος
Δημήτριος
Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1
Κυριάκου

Α/
Α
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Επίθετο

Όνομα

Ευαγγελινός
Δημητριάδης
Σιμώνης
Βαγιωνάς
Σταμούδης
Καπλάνης
Μπάτσιος
Παρθενιώτης
Γκολόης
Λαφαζάνης

Δημήτριος
Χρήστος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Ελευθέριος
Θωμάς
Αστέριος
Νικόλαος
Γεώργιος
Βασίλειος

Ιφιγένεια

2

Πλιάκος

Αστέριος

3

Πύρρος

Ιωάννης

4

Αβέρης

Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για
την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
και παραβρέθηκε ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας, ο κ. Θεολόγης
Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Κ. Γαλάτιστας και ο κ. Βαγιωνάς Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ.
Ολύνθου.
Αριθμός θέματος: 24ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή τοποθεσίας
Λαϊκής Αγοράς Γαλάτιστας

Αριθμός Απόφασης : 136
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 24ο
θέμα, ανέφερε ότι: “Υπάρχει απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Υπάρχει πλέον και ποιότητα
ζωής, όλα τα δικαιολογητικά. Ζητάμε στο σώμα την έγκριση”.
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Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμάς Καπλάνης:
“Πρόεδρε επειδή χθες συμμετείχα κι εγώ στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας τέθηκε το θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως και αποφάσισε
ομόφωνα το Τοπικό Συμβούλιο διά του Προέδρου να σας ενημερώσει ότι πρόκειται να ζητήσει
αναβολή του θέματος, προκειμένου να πάρει μία απόφαση να το ξαναεξετάσει το θέμα, διότι
τέθηκαν κάποιες αμφιβολίες, υπήρχαν κάποιες ενστάσεις κτλ.
Δεν μπαίνω στην ουσία. Δεν ξέρω τα υπέρ και τα κατά, απλά μεταφέρω αυτό που
αποφασίστηκε χθες. Αν συζητηθεί το θέμα, εμείς θα ψηφίσουμε παρόντες διότι όσον αφορά
την ουσία της υπόθεσης δεν την γνωρίζουμε”.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Σιμώνης πήρε τον λόγο: “ Αυτή τη στιγμή στα
χέρια μας έχουμε μια απόφαση ομόφωνη της Τοπιικής Γαλάτιστας εδώ και ένα χρόνο. Έχει
περάσει από Υπηρεσίες, όλα αυτά, ερχόμαστε μετά από ένα χρόνο να αποφασίσουμε αυτό που
έχει αποφασίσει ήδη η Τοπική Κοινότητα.
Τώρα από κει και πέρα οι αντιδράσεις θα υπάρχουν παντού. Όπου και να πούμε να πάει
μια Λαϊκή, θα υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν γίνεται όμως να γίνει αυτή η ιστορία. Κι εκεί πέρα
που βρίσκεται η Λαϊκή βρίσκεται είκοσι χρόνια. Είκοσι χρόνια κάποιοι άνθρωποι
καταπονούνται συνεχώς.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να φύγει. Τώρα το πού θα πάει, όπου και να πάει θα
υπάρχουν αντιδράσεις. Να τηρηθεί η απόφαση που υπήρχε από το Τοπικό Συμβούλιο”.
Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Μπογδάνος Κωνσταντίνος ο
οποίος ανέφερε: “Κατ’ αρχήν για τη διαδικασία κ.Πρόεδρε ήθελα να σας πω όταν καλείτε το
Τοπικό Συμβούλιο για τέτοια σοβαρά θέματα να καλείτε και τους Τοπικούς Συμβούλους μέσα
από τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος γιατί εμείς έχουμε τουλάχιστον όσον αφορά την
παράταξή μας, ο Τοπικός Σύμβουλος ο δικός μας δεν είχε κληθεί με τη διαδικασία που
προβλέπει ο Νόμος στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου. Ήταν ένα σοβαρό
θέμα. Άλλη φορά να μην επαναληφθεί και να προσκαλούνται οι Τοπικοί Σύμβουλοι με τη
διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος και όχι με τηλέφωνα που δεν σηκώνονται ή δεν
αναγνωρίζονται οι κλήσεις. Ένα αυτό.
Δεύτερον, όπως είπε και ο κ. Σιμώνης όποια απόφαση και να παρθεί είτε για τον
Πολύγυρο είτε για την Γαλάτιστα είτε για την Ορμύλια για μεταφορά της Λαϊκής, όπου και να
την πάμε θα υπάρχουν οι αντιρρήσεις. Θα υπάρχουν οι συμφωνίες και οι αντιρρήσεις.
Αυτή η αναβολή η οποία γίνεται κάθε φορά, δηλαδή κάθε φορά που θα πάει το Τοπικό
Συμβούλιο να πάρει μία απόφαση θα πηγαίνουν αυτοί οι οποίοι θα αντιδρούν και θα αντιδρούν
και οι Τοπικοί Σύμβουλοι μπροστά στην αντίδραση του κόσμου κτλ. το αναβάλουν το θέμα,
ενώ οι ίδιοι κρίνουν ότι υπάρχει η ανάγκη της μεταφοράς της Λαϊκής, κάτω από την πίεση.
Νομίζω ότι εμείς διευκολύναμε το Τοπικό Συμβούλιο αν σήμερα παίρναμε αυτή την
απόφαση γιατί ύστερα από είκοσι χρόνια μια Λαϊκή πρέπει να μεταφέρεται. Δεν μπορεί να
είναι σε οποιοδήποτε σημείο.
Ένα σημείο στο οποίο συμφωνεί από τη δικιά μας εκτίμηση η πλειοψηφία των
κατοίκων της Γαλάτιστας, ένα σημείο το οποίο έχουν αποφανθεί οι αρμόδιες Υπηρεσίες, είτε
αυτή είναι η Τροχαία, η Αρχαιοτήτων, η Πολεοδομία, η Ομοσπονδία των Συλλόγων
Επαγγελματιών, όλοι έχουν αποφανθεί με ομόφωνες αποφάσεις και ένα σημείο που
πραγματικά κρίνουμε κι εμείς ότι εξυπηρετεί πάρα πολύ τον κόσμο, τους κατοίκους της
Γαλάτιστας, νομίζω ότι σήμερα θα διευκολύνουμε και το Τοπικό Συμβούλιο παίρνοντας την
απόφαση για τη μεταφορά της Λαϊκής της Γαλάτιστας”.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό: “Θα συνηγορήσω
κι εγώ με το σκεπτικό του κ.Μπογδάνου. Υπάρχουν ήδη αποφάσεις, είναι προχωρημένες οι
διαδικασίες όσον αφορά τις Υπηρεσίες, τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής της
Νομαρχίας. Άρα λοιπόν απλά θα ταλανιζόμαστε.
Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μία λύση, να αναλάβουμε τις ευθύνες ως Δημοτικό
Συμβούλιο και βεβαίως να υπερθεματίσουμε υπέρ της απόψεως της αρχικής του Τοπικού
Συμβουλίου σεβόμενοι και τα 20 χρόνια που ανέχονται τη Λαϊκή Αγορά κάποιοι άνθρωποι και
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αντιλαμβανόμαστε ότι και σε άλλες περιοχές έχουν το ίδιο πρόβλημα. Νομίζω ότι θα πρέπει η
πρόταση του κ.Μπογδάνου να προχωρήσει.
Τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αστέριος Μπάτσιος: “Θεωρώ παράδοξο να
πάρουμε μία απόφαση. Πρέπει να αναβληθεί το θέμα με ένα σκοπό: στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο να έρθουν με θέση για τη μεταφορά και αν δεν έχουν θέση, να πάρουμε τότε στο
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι παράδοξο να αγνοήσουμε ένα όργανο και να πάρουμε
εμείς απόφαση.
Ο Πρόεδρος συνέχισε: “Την προηγούμενη φορά αναβλήθηκε γιατί δεν είχαμε τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Την προηγούμενη φορά ξανααναβλήθηκε, δεν
είχαμε την Τροχαία. Σ’ αυτές τις δυο τις αναβολές αυτοί που δεν θέλανε να γίνει Λαϊκή δεν
ξέρανε τι γινόταν; Όταν συζητήθηκε το θέμα δεν ήταν παρόντες; “.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την αναβολή του θέματος και την επανεξέτασή του στο Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν
νεοτέρας εισήγησης από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας με
συγκεκριμένη θέση για τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 136/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10-4-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ

